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Formandens – lidt alternative – nytårstale… 

Det er en svær tid vi lever i med krig og inflati-
on. For nogle er det rigtig svært at få pengene til 
at slå til. 

I vores klub bliver det ofte nævnt, at de er vok-
set op i små kår. Om det er sandt er jo lidt svært 
at blive klog på , men jeg er vokset op i små kår, 
det betød at der var ingen penge til julen, men der 
var opfindsomhed og glæde. 

Det var den samme julekalender, vi havde 5 år 
i træk. Min mor havde fået lågene lukket igen hver år 

Julen hjemme hos os begyndte nogle dage før juleaften. Så sagde min far: ”Så 
børn, nu drager vi på tur (i dag kalder man det at Skralde) vi skal i skoven for at 
finde et træ, og så blev jeg sendt efter øksen, som jeg lagde i vores trækvogn, så 
tog vi afsted.” 

Når vi kom hen til skoven, syntes min far han altid frøs lidt. Så han huggede 
lige en 7/8 træer om. Jeg ved ikke, hvis skov det var, men vi så ingen. Når min 
far havde fået varmen, tog vi til en anden del af skoven for at finde det træ, vi 
skulle have med hjem. 

Så gik turen hjemad, vejen gik lige forbi gåsefarmerens gård som lå lige i 
svinget. Min far gik ind og snakkede med gåsefarmeren. I mens gik min bror og 
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jeg bagom til gæssene og snuppede de 2 største og puttede dem i en sæk og ind 
under juletræet. Min far fik sluttet sin snak med gåsefarmeren og beklagede me-
get, at heller  ikke i år blev der nogen handel. 

Vi gik videre og kom forbi gartneren, hvor vi tog et par rødkål. Min storebror 
syntes, han var sjov og  kom hvert år med, at rødkålene og gæssene lige så godt 
kunne vænne sig til hinanden. Der plejer ikke at være vrøvl med gartneren på nær 
et år, hvor min far klagede over kålene efter jul. 

Vi havde aldrig nogle problemer med jule slik og den slags, det var jo i en tid 
hvor varerne blev stillet uden for døren. 

Så var mig og mine søskende der som en mis. 

Mel det har der altid været nok af, siden min far fik en klemme på mølleren 
(vist noget med ME TOO) : 

Så når vi kom hjem havde mor været ved at bage, så hele huset flød med jule-
småkager og klejner. 

Lillejuleaften pyntede vi juletræet. Min søster syntes altid at der skulle klippes 
hjerter og stjerner. Min bror og jeg ville nu helst have skrubtudser og hjemmela-
vede kanonslag hængt på træet. Min mor sagde hver år, at det var det smukkeste 
træ, hun havde set og var lige ved at græde. 

Juleaften spiste vi den hjembragte mad. Min mor jagede gaflen i den ene gås og 
så delte far og os 3 børn den anden. Hver år sagde min mor ”Har vi det ikke dej-
ligt, i en god familie er det her julehygge. Vi sang også en julesalme, den samme 
hvert år 

Det var den med” Rundt på gaden sælges træer og frugt”. Så grinede min mor 
og sagde at her i huset var vi heldigvis selvforsynende. 

Vi var gerne for mætte til at gå rundt om træet. Det skete nogle gange at min 
bror ikke kunne lade være at sætte ild til en af skrubtusserne på juletræet 

Når vi havde fået slukket ilden skulle vi ud at gå en tur, hvor vi kiggede ind til 
naboerne og så, hvordan de dansede om juletræet. Hver år sagde min mor, at næ-
ste år skal vi kun have stjerne og røde hjerter, det gjorde hun alligevel ikke mod 
os, sådan var min mor heller ikke. 

Små kår var nu ikke dårlige. 

Jeg vil gerne ønske jer alle godt nytår og jeg glæder mig til det nye år i Heden-

sted Y`s men’s club. 
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Hvor kommer de mon fra? 

Sådan spørger vi tit hinanden og tænker på, hvor alle de nye tilflyttere til He-
densted kommer fra?  

Der bygges rundt om byen og i midtbyen væltes et gammelt hus, og før vi får 
set os om, ligger der to små huse på samme grund.  

Hvor kommer de dog fra alle de mennesker, der skal bo i alle husene? 

For at blive klogere på det, har jeg spurgt nogle af dem, der er kommet til, fra 
Ølsted, Øster Snede, Lemvig eller …………………. 

Svarene er meget forskellige, men fælles er nok at Hedensted har en god stør-
relse. Her er butikker af mange slags, kulturtilbud af mange slags, nye fælles-
skaber at finde ind i, gode transportmuligheder til større byer, især når man ikke 
selv har bil længere. Der er mange, mindre boliger at vælge imellem, når gården 
bliver for stor eller ligger lidt langt ude på landet. Børn og børnebørn bor her 
måske og man vil gerne være i nærheden.  

Jo, begrundelserne er mange og det er dejligt at der kommer nye mennesker til 
byen. Lad os møde dem med et åbent sind og arbejde på at ”de nye” og ”vi gam-
le” bliver til et godt fællesskab, der kan gøre livet værd at leve, her hvor vi bor.  

Birgit Steffensen 

Hvor kommer de mon fra? Hvor kommer de mon fra? 

Tilflytter til Hedensted,  
hvordan mon det er ? 

Den tredje alder, friheden, trygheden, eller at kaste sig ud i noget nyt? 
Vi sidder der i vores parcelhus i Hørning, tilbud om efterløn og folkepension er tikket ind i 
borger.dk – at meddele chef og kolleger, at nu kan de godt begynde at se sig om efter en erstat-
ning for os. Ikke så nem en beslutning, når man trives i kontorjob og ikke er ramt på fysikken. 
Hvad med det tal der bliver minimeret en del, når det fremover ses på ens konto hver den 1.  
Hvor mange år skal man leve af ens opsparing? 

Min mor var gået bort, vores 2 børn havde ikke noget ønske om at vende tilbage til deres 
fødeby, den ældste havde slået sig ned i Kbh. med frue og 3 børn, Nr. 2 havde købt hus i Løs-
ning hvor svigersønnen fra Frb. hurtigt faldt til, måske hjalp det også, at de var i stand til at 
købe et stort og dejligt hus på Jupitervej for deres lønmodtagerjobs. De små drenge syntes det 
ville være fantastisk hvis mormor og morfar flyttede fra Hørning og 40 min. kørsel sydpå. 

Faktisk havde vi prøvet hinandens selskab af, da vi tilbød den unge familie at rykke fra Ring-
sted (hvor vores datter havde været ovre og finde sin kommende mand) hjem til Hørning med 
Oliver på 2 år. Vi ville gerne have dem til Jylland, så de boede ½ år hos os da svigersønnen 
havde fået job. De blev fastansat, fandt børnepasning, ledte efter hus og besluttede sig for, at 
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købe i Løsning. 

Jobmulighederne er mange i trekantområ-
det, så her mener de ,at de bliver, de faldt 
hurtigt godt til. 

Vi har ikke været vandt til forandringer i 
vores liv, 41 år i samme hus. 

Holger El-installatør og derefter el bereg-
ner i samme firma hele sit arbejdsliv. 

Birgit udlært kontorassistent fra Jydsk 
Telefon i 35 år til De Gule Sider gik kon-
kurs derefter 10 år hos Aarhus Kommune. 

Er det dumt at flytte efter sine børn? 

Det kan anbefales at foretage en forvent-
ningssamtale med sine børn – så man ken-
der hinandens forestillinger om, hvad vi 
hver især tænker og føler, hvor ofte skal vi 
ses, hvor meget børnepasning vil/kan vi 
tilbyde, hvor tæt skal vi bo? 

Hvad med os? Hvad mister vi? 

Man skal gøre sig klart, at alle ens bekendte og gamle venner, hvis livshistorie man ken-
der, glider ud, man mødes ikke i Brugsen, til gymnastik og andet, det samvær bliver no-
get,  der skal planlægges. 

Det bedste tidspunkt at flytte på mener vi er: mens man er 2 – lige efter jobstop inden 
involvering i for meget nyt – mens de små har brug for en – mens man stadig har energi til 
noget nyt. 

Hørning kontra Hedensted 

Man skal selv opsøge nye muligheder, andet livsindhold end børn og børnebørn. 

Børnene bliver hurtigt store og uafhængig af en. 

Vi har jo fundet ud af, at Hedensted er en del større end Hørning, men alligevel kender folk 
hinanden på kryds og tværs, de unge flytter i høj grad tilbage til byen, faktisk siger statistik-
ken, at har man 3 børn flytter den ene tilbage til Hedensted. 

Hørning er nok mere en by, mange sælger huse og flytter fra til storbyerne Aarhus og Skan-
derborg, og de unge søger ikke i så høj grad tilbage. Der kommer unge Aarhusbørn ud og 
køber hus og pendler måske til Aarhus.  

Vi blev taget så godt imod i byen, hvilket Y’s men er helt fantastiske til, uanede fandt vi og 
blev budt velkommen til et smørhul, vi ikke vidste eksisterede, at løfte i fælles flok gennem 
frivilligt arbejde og have hygge og festligt samvær er noget vi kan anbefale på det varmeste.  

Vi er vandt til, at bidrage med frivilligt arbejde gennem f.eks. Bestyrelsesjob, Holger var 
tidligere FDF loppemarkedsmedarbejder i Hørning gennem 30 år, den interesse ledte os på 
sporet til jer, hvor en hyggelig snak med Mogens, som førte os videre frem, tak for din beha-
gelige og trygge facon at få os med ind i varmen på. 

Flere af jer har inviteret os indenfor i jeres hjem, tak for jeres åbenhed. 

Også alle i andre har taget så godt imod os med friske bemærkninger, tak for jeres venlighed 
og overskud. 
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Vi er faldet så godt til i byen og er også heldige at have søde naboer, der også var åbne fra 
starten. Vi har ikke fortrudt et øjeblik, at vi tog den store beslutning væk fra de trygge ram-
mer.  

Hedensted og dens indbyggere er ikke så ringe endda   

Kammeratlig hilsen 

Birgit og Holger 

Spejdervenskaber bliver til herreklub 

I 1999 startede Jens Knudsen, Jesper Bach, Anders Sindberg, Christian Christensen, 
Brian Gade og jeg herreklubben Nomams. Det handlede og handler egentligt bare om at 
mødes over god mad og vin, gøre lidt ud af begge dele. Og så var det en tanke, at fælles-
skabet skulle have nogle formelle rammer med referent, kasserer, vedtægter, kontingent, 
krav om pænt tøj og et lille oplæg ved hvert møde, som den foregående vært stod for. 
Oplægget kunne handle om alt fra politik til livsmål, fra investeringer til løbeture, fra 
personlige udfordringer til filosofiske overvejelser - blot ting vi var optaget af.  

Jeg husker et oplæg, som Anders stod for, om græsplænens bedste betingelser. Og et 
andet, som CC stod for, om hvad CC bruger sin tid på - nøje analyseret og fremlagt med 
diagrammer og målsætninger. Jens Knudsen har holdt oplæg om Legos historie. Og Je-
sper Bach om lysfirmaet Nordlux. Brian har fortalt om sit firma Container Living og 
deres arbejde med at udvikle bæredygtige boliger. Senest holdt jeg selv et oplæg om 
tendenser ved folketingsvalget i november.  

Planen var, at vi skulle mødes seks gange om året. Nu har klubben eksisteret foreløbigt 
23 år, og jeg gætter på, at den holder resten af livet. Med årene er mødeantallet faldet til 
måske fire møder. I mange år røg vi cigarer og drak cognac, indtil vi fandt ud af, at det 
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ikke var den store nydelse for nogen af os. Men ellers har vi holdt fast i konceptet.  

Det er blevet til en del møder gennem årene, og jeg tror, det kan tælles på en enkelt 
hånd, hvor mange gange vi ikke har været fuldtallige. Hvorfor? Fordi vores vedtægter 
lægger op til en række sanktioner, hvis man uden gode grunde melder afbud. Men måske 
særligt fordi vi fra starten har prioriteret og villet det. Det er blevet et frirum og samtale-
rum, hvor vi har vendt mange store og små emner, grinet, diskuteret, skændtes, ja sågar 
grædt ved enkelte lejligheder. Jeg tør godt sige, at vi kender hinanden rigtig godt i dag. Vi 
har etableret dybe venskaber på tværs af forskelle med hensyn til personligheder, interes-
ser og holdninger funderet i vores fælles historie, værdier og gensidige respekt. 

Hvad havde og har vi så til fælles? Vi kendte hinanden fra vores tid som KFUM-
spejdere i Hedensted og til dels fra vores tid i KFUM og KFUK. Brian var outsideren, der 
ikke selv har været spejder, men blot har været kæreste med en, der har været spejder. Så 
ham tog vi med. Vores mange år som spejdere har skabt fælles oplevelser, erfaringer og 
referencer - fx spejderlejre, avisindsamlinger, andagter og nytårsfester. Den dag i dag er 
vores spejdertid stadig en del af vores identitet. Jens Knudsen kendes som alderspræsi-
dent også som Der Alte. Anders Sindberg som Pace. Jesper Bach er bare Bach. Og Chri-
stian Christensen omtales aldrig som andet en CC. Jeg er selv blevet kaldt som Breinus 
siden, jeg var 10-12 år.  

Så da vi startede klubben havde vi allerede et fællesskab og en referenceramme. Det er 
kun blevet styrket og udvidet i alle retninger, så vi nu har en fortrolighed og et fællesskab, 
der ikke er nogen selvfølge. Jeg er dybt taknemmelig for de oplevelser, venskaber og fæl-
lesskaber, som jeg har fået med fra min tid i KFUM-spejderne i Hedensted.  

Jens Breindahl 

 Julehjælp fra Menighedsplejen 

Først hørte vi lidt om, hvad 
vore støttekroner går til. Bag-
efter fortalte medlem af He-
densted-St.Dalby Menigheds-
råd, Camilla Frandsen, om 
Menighedsplejen, som Heden-
sted Y’s mens Club også har 
støttet. I 2021 med 10.000 kr.  

Camilla, der i sit civile liv er 
afdelingsleder for udslusnin-
gen på Hedensted Skole, for-
talte om, at det jo på mange 
måder var et helt anderledes 

projekt end det i Kenya. –  

(Fortsættes på side 7) 
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Men der ER også børn og familier i Hedensted-området, der har små kår. 
Hjælpen sker i form af gavekort til madvarer fra SuperBrugsen og gavekort til 
Hedensted Boghandel.  

Disse to forretninger er sammen med Lions Club og Hedensted Y’s mens 
Club eksterne bidragydere til Menighedsplejen. Arbejdet bliver altid udført me-
get diskret, så ingen hænges ud som de fattige. Men det er helt klart, at hjælpen 
til den enkelte familie gør en stor forskel. Fordelingen sker bl.a. i et samarbejde 
med Hedensted Kommune som koordinator.  

j-bre 

 Arvegods 

Når et menneske i 2022 har le-
vet i over 70 år er det helt almin-
deligt at have samlet en masse 
nyttig viden, fortællinger og erfa-
ring, som ofte har været givet vi-
dere i generationer. Det hele er 
blevet gjort tilgængeligt blandt 
andet gennem forældrene, famili-
en, morgensangen, bibelhistorier-
ne og bøgerne i skolen, den alme-
ne dannelse, kirkeklokkerne og 
den danske sangskat.   

Det har været til gavn i både 
vanskelige og lykkelige situatio-
ner og kan kaldes for almengyldi-
ge ledsagehistorier eller arve-
gods. 

De yngre generationer i 2022 lever et liv som ofte baserer sig på at navigere 
i en individualistisk livsstil, hvor de fleste ønsker at være unikke. Mange af 
de værdifulde ledsagehistorier synes glemt, og der mangler ofte noget at læne 
sig op ad når livet brænder på. 

Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærksom på hvad vi i nutiden 
går glip af, som for bare få år siden var alment gældende og som kan være 
særdeles værdifuldt arvegods at give videre til de næste generationer. Så kom 
og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer – og i kir-
ken. 

Inger Høgh 
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Juletræssalg 2022 

Der var 30 til mor-
genkaffe på Kastani-
ehøj lørdag den 26. 
november. Det var 
rekord. 

Efterfølgende blev 
der opstillet juletræ-
er, og salget startede 
op. Og der var også 
god gang i salget på 
loppemarked på 
Blæsbjerg.  

Og der var julestue 
på Kastaniehøj med 
stort fremmøde fra 
lokalbefolkningen. 
Der var julehygge 
og særdeles god 
gang i salget.  

En rigtig aktivitetsdag ?? 
 
Kære Y’s Men. 
Juletræsudvalget har ved deres aktivitet i år 

lavet et overskud på 29.877,- kr. 
De medvirkende foreninger får tilskud i for-

hold til deres indsats og resten vil fondsud-
valget med omhu fordele til andre gode for-
mål. 

Tak for indsatsen. 
GODT NYTÅR !  
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 Mandehjørnet på Kastaniehøj 

Det første arrangement med Mandehjørnet løb af stabelen på 
Kastaniehøj tirsdag den 17. januar kl. 11-13.  
 

Der var mødt 22 mænd op samt 4 fra udvalget. Alle så ud til at 
have interesse i at deltage i det videre forløb. Der var samtale om 
indhold og form. Udover inspirationen ved samvær blev nævnt mu-
ligheden for små udflugter, film, fortælling om ”mit liv” mv. – Der er 
ønske om at købe et par stykker smørrebrød i stedet for selv at ha’ 
madpakken med.  
 

Der blev udarbejdet en mail-liste, hvor deltagerne kan melde ind 
om ønsker og ideer. Og der er allerede god aktivitet på mail-listen. 
Næste arrangement er tirsdag den 31. januar.  
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Tirsdage i ulige uger 
11.00 – 13.00 

Kirkegade 16. 

8722 Hedensted 

Har du lyst til at mødes til en mandesnak og et fællesskab. 

Vi vil mødes og spise frokost ,snakke og hygge 
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Vi ønsker tillykke  
 

20/03 Ingrid Knudsen 85 år 

    

 

Mærkedage 
2022 

 

Alle mænd er velkommen i ”Mandehjørnet på Kastaniehøj” 

Vi mødes:  31.1  -  14.2  -  28.2  -  14.3  -  28.3  -  11.4  -  25.4 - 
9.5  -  23.5  -  6.6 

Arrangør: Hedensted Y`s men 

Tilmelding til Bjarne Jensen mobil 24800534 eller  

email: lilleskoven16@gmail.com 



Side  11 

I Hedensted Y’s mens Club’s traditionsrige nytårskur havde festudval-
get i år allieret sig med de mere eller mindre lokale Dam & Olesen. De 
bidrog i allerhøjeste grad til en festlig stemning med deres folkemusik og 
deres små joke’s indimellem.  

Det blev en dejlig aften, hvor vi også havde den glæde, at 6 gæster del-
tog.  
Alle kom i deres pæne(este) tøj. Så det blev et rigtig godt startskud på et 
nyt år, hvor der forhåbentlig venter os mange gode og spændende ople-
velser og opgaver i et inspirerende klub-fællesskab.  

j-bre 

Nytårskur fredag den 6. januar 23: 
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PR-udvalg:   Jørgen Breindahl Email: breindahl@hafnet.dk  -  Henning  Jensen  E-mail: hje@hafnet.dk 
Birgit Steffensen Email  b.stef@hafnet.dk - Niels Otto Dalsgaard Email: nioda@mail.dk. 

INTERNET 

Klubbens hjemmeside:  
www.hedensted.ysmen.dk 

Vi vil godt opfordre klubmedlemmer og udvalg til 
at sende PR-udvalget stof til Nyhedsbrevet. -  Det 
gør vi for, at den kan blive så alsidig som mulig. Ind-
læg kan sendes til os på nedenstående e-mails eller 
afleveres direkte til os. Se ovenstående deadline da-
toer.  

HUSK AFBUD  
Telefon: 61 78 20 37 / E-mail: 

geta8722@gmail.com 
senest kl. 12.00 dagen før. 

Tirsdag den 07.02 

Virksomhedsbesøg 

JWL ,Hedensted 

T. Knud Erik Jensen 

 

NB: Hvor ikke andet er nævnt afholdes 
møderne på Kastaniehøj, Kirkegade 16 

24.01 Intern Klubmøde 

07.02 Virksomhedsbesøg 

21.02  Kaminaften  m/led 

07.03  Ego Aften 

21.03 Generalforsamling 

04.04 Intern Klubmøde 

18.04 Sponsor Aften 

22.04 Distrikt Forårsfest 

02.05 Mads Djernes, Præst 

12.05 Besøg af Venskabskl. 

16,05 SAT7 i Libanon 

20.05 Arbejdsdag Kakø 

30.05 Besøg Møgelkær 

13.06 Afslutning 

 

Med forbehold for  
ret til ændringer. 

Mødedatoer 2022 Deadline for Nyhedsbrev 2022 
      Indlæg til bladet            udgivelse:  

  

  
 Nr. 143 03/01 2023 15/01 2023 

 Nr. 144 01/04 2023 18/04 2023 

 Nr. 145 01/06  2023 15.08 2023 

Bemærk: Den faste mødetid er 

kl. 18.00 

Tirsdag den  24.01 

Intern Klubmøde 

Program følger 

T. Bestyrelsen 

 

Tirsdag den 21.02 m/ledsager 

Kaminaften 

Program følger 

T. Medlemsudvalget 

 

Tirsdag den 07.03 

Ego aften 
Niels Hørlyck 

 
T. Inge Lise Langfeldt 

3.min. Annette Mikkelsen 


